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Проект BG05M9OP001-2.002-0240-C001 „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”, 

финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

   
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 

за напредъка по Проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина” 

 

Продължава изпълнението на дейности по проект „Център за независим живот в 

Община Бяла Слатина”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.002-0240-C001/ 18.12.2015 г., който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”,   

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

В Центъра за почасово предоставяне на услуги е осигурена възможност за 

предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за лица/деца с увреждания и  хора над 

65 –годишна възраст в невъзможност за самообслужване.  

Към 31.12.2016 г. реално 156 лица получават социални услуги съответно от  54 преки 

доставчици. През м. януари лицата, получаващи социални услуги са 145.  

Към 28.02.2017 г. реално 145 лица получават социални услуги съответно от  54 

доставчици, от които 41 лични асистенти, 3 социални асистенти и 10 домашни помощници, 

като 103 лица получават услугата „личен асистент“, 10 лица получават на услугата „социален 

асистент“ от 3 лица и 32  лица получават на услугата „домашен помощник“ . 

До края на месец февруари, 2017г. общо преминалите през проекта потребители и 

преки доставчици на социални услуги са 232 физически лица. 

През периода януари – февруари 2017 г. се извършиха проверки в домовете на 

потребителите във връзка установяване на качеството на предоставяната социална услуга. 

Нарушения не бяха констатирани. Доставчиците на социални услуги спазват трудовата 

дисциплина, изпълняват дейностите, заложени в индивидуалния план на потребителя по 

утвърден график за работа. Разговарят с потребителите и с техните близки с цел осигуряване 

на допълнителна подкрепа и обратна връзка за нови потребности. 

Здравният асистент предоставя  на потребителите здравни грижи и консултации. При 

посещенията си осъществява измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и 

температура). При необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя. 

Рехабилитаторът продължава успешно своята дейност. 

 Наетият на граждански договор специалист провежда ежемесечно групови супервизии 

с доставчиците и индивидуални такива.  

Членовете на ЕОУП провеждат работни срещи при необходимост. През периода 

януари- февруари 2017 г. са проведени 11 работни срещи. В края на месец февруари 2017 г. е 

проведена съвместна среща на членовете на ЕОУП и персонала на Центъра. На срещата е 

направен преглед на напредъка по  изпълнение на дейностите по проекта.  
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